
Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee? Het online aanvraagformulier 
vind je op de website van de gemeente: 
dronten.nl (zoek op: bewonersbudget). 
Ook kan je jouw initiatief mailen naar: 
samenactief@dronten.nl.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

SAMEN ACTIEF
IN WIJK

E N  B U U R T

in
buurt
beeld
initiatief

De Oostergo in Dronten is een wijk met weinig verloop én 
met een zeer hechte band tussen de buurtbewoners onderling. 
Elk jaar organiseert buurtvereniging 'Het Rondje' aan het begin 
van de lente een zwerfvuilactie. Wij gingen even buurten 
tijdens deze nuttige en gezellige wijkavond. 

‘HET MAAKT
ONZE WIJK
LEEFBAAR 
EN GEZELLIG’

‘BETER 
EEN GOEDE 
BUUR...'

‘Een schone   wijk én een goede buurtbinding’
BUURT LANDSTREKEN - DRONTEN 
Ruim twintig jaar geleden kwamen enkele 
bewoners met het idee om een buurtvereni-
ging in het leven te roepen. 'Het Rondje' werd 
de naam van de vereniging en is een verwij-
zing naar de cirkelvorm van De Oostergo. 
Dick Stevens en Alfons van Schooten zijn erbij
vanaf het eerste uur. Van Schooten: “Onder 
het motto ‘beter een goede buurt, dan een 
verre vriend’ besloten we een buurtvereni-

ging op te starten met als 
doel de wijk schoon en 
leefbaar te houden.” Ook 
Stevens
weet nog goed dat ze met 

een klein clubje begonnen aan het project: 
“Inmiddels doen er jaarlijks meer dan twintig 
mensen mee. In het begin haalden we krui-
wagens met gedumpte folders op. Dat is in 
de afgelopen twintig jaar gelukkig een stuk 
minder geworden.” Ook buurtbewoner Henk 

Timmer herkent dat patroon: “In de beginja-
ren vonden we bankstellen en stapels folders, 
maar dat zie je nu niet meer. Het is ook ge-
woon gezellig om met de buurt bezig te zijn. 
We hebben allemaal goed contact met elkaar. 
Er is niet voor niets weinig verloop hier.”

Met de hele buurt op pad
Even verderop wordt er in de groenstrook 
langs de Fazantendreef driftig gezocht naar 
zwerfafval. Samen Actief leverde de vuilnis-
zakken, prikstokken en handschoenen.
“Schoonmaken hoort ook bij de wijk”, zegt 
Sylvia Nieuwenhuis die samen met haar 
man Erik en dochter Myrthe meedoet aan 
de zwerfvuilactie. “Maar het belangrijkste is 
dat dit bijdraagt aan de saamhorigheid in de 
buurt. Wij zijn ieder jaar weer van de partij.” 
Ook de 13-jarige Myrthe verteld stralend: "Dit 
is al het derde jaar dat ik meedoe.  Het blijft 
leuk om met de hele buurt op pad te gaan.”

Van bowlingavond tot fietstocht
De jaarlijkse schoonmaakactie is ondertussen 
veel meer dan samen zwerfvuil ruimen, zo 
vertelt Dick Stevens. “Het heeft een dubbel 

doel: een schone buurt 
én buurtbinding. Er is 
al veel uit ontstaan: een 
bowlingavond, barbe-
cue, midgetgolfen en 
fietstochten. Het maakt 
onze wijk leefbaar en 

gezellig. Ook de volgende generatie pakt 
het op, dat is mooi in een tijd waarin mensen 
minder buiten zijn dan vroeger. In plaats van 
achter de televisie of computer zitten, zijn 
wij als buurt -mede dankzij Samen Actief- de 
hele avond buiten met elkaar bezig.”


